Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp

Dr. Björn Karlsson, brunamálastjóri form. LAFÍ flutti
ávarp vegna viðurkenningarinnar „Lofsvert lagnaverk
2007“, við hátíðlega athöfn í húsakynnum BYKO í
Garðabæ, 27. nóvember 2008
Undanfarna áratugi hefur orðið ákaflega hröð þróun í byggingariðnaði og sífellt rísa stærri og flóknari byggingar. Nýjar hönnunaraðferðir, byggingaraðferðir og notkunn nýrra bygg-ingarefna hafa gert hönnun lagnakerfa að mun flóknara við-fangsefni
en áður var. Samtímis hafa framfarir í ýmiskonar tæknigreinum,
ekki minnst tölvutækni, aukið möguleika kerfanna og um leið
flækjustig þeirra mjög mikið.
Til að tryggja gæði lagnakerfa í stórum og flóknum byggingum
er nauðsynlegt að hönnuður sé fagmaður og vel upplýstur um
þær kröfur sem gerðar eru til slíkrar hönnunar. Sömu kröfur
gilda einnig um þann aðila sem fer yfir hönnunina og tryggir
Björn Karlsson
gæði hennar. Eins er mikilvægt að framkvæmdaraðilinn og þeir
iðnaðarmenn sem vinna verkið séu góðir fagmenn og að fylgst sé
vel með framkvæmd verksins. Loks verður að tryggja að rekstur hinna ýmsu kerfa, og eftirlit
með þeim rekstri, sé viðunandi.
Í nágrannaríkjum okkar hefur komið í ljós að víða er pottur brotinn í þessu ferli en þó
sérstaklega hvað varðar viðhald og eftirliti með rekstri lagnakerfa. Einn mikilvægur liður í því
að bæta slíka galla er að gefa út skýrar og markvissar lýsingar á hverju kerfi fyrir sig með
fyrirmælum um hvernig eftirliti og viðhaldi kerfanna skuli sinnt.
Þarna hefur Lagnafélag Íslands unnið ákaflega mikilvægt og gott starf með því að gefa
út „Handbók Lagnakerfa“, en í þeirri bók er því lýst hvernig skrá skuli allar upplýsingar um
hönnun, eftirlit og viðhald lagnakerfa. Þegar slíkar upplýsingar liggja fyrir, á stöðluðu formi,
auðveldast til muna öll sú vinna sem fer í að sannreina hönnunina, að framkvæma verkið
samkvæmt hönnun, að hafa eftirlit með framkvæmdinni og sjá til þess að kerfunum sé haldið
við á réttan hátt.
Lagnafélag Íslands á einnig miklar þakkir skildar fyrir það að veita hina árlegu viðurkenningu „Lofsvert lagnaverk”. Slík viðurkenning til hönnuða, iðnaðarmanna og framkvæmdaaðila
er öllum þeim sem vinna á sviði lagnamála mikil hvatning í starfi og eykur með því móti gæði
lagnakerfa á Íslandi til lengri tíma litið.
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Ég ætti kannski að nefna það hér að tjón vegna vatnsleka á Íslandi er í kringum 2 milljarðar
króna, en það er jafn mikið og tjón vegna eldsvoða. Við erum með sérstaka ríkisstofnun,
Brunamálastofnun, sem berst gegn tjónum vegna eldsvoða, en Lagnafélag Íslands, sem vinnur að auknum gæðum í lagnamálum, er áhugamannafélag.
Ég vil fá að færa Kristjáni Ottóssyni og þeim öllum sem starfað hafa með honum að viðurkenningunni „Lofsvert lagnaverk“ og „Handbók Lagnakerfa” bestu þakkir fyrir ómetanlegt
starf í þágu lagnamála.
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Ávarp

Kristján Skarphéðinsson ráðuneytisstjóri
Iðnaðarráðuneytisins, ávarpar gesti við hátíðlega athöfn
í BYKO Garðabæ 27. nóvember 2008 um leið og hann
afhenti viðurkenningar fyrir „Lofsvert lagnaverk 2007“
Allt frá árinu 1990 hefur Lagnafélag Íslands veitt viðurkenningu fyrir „Lofsvert lagnaverk” þar sem bæði tæknihönnun og
handverk er metið saman í heilu mannvirki og besta heildstæða verkinu veitt viðurkenning. Þarna fara saman hugvit og
handverk og hin mikilvægu tengsl sem ríkja á milli hönnuða og
iðnaðarmanna koma hvað best í ljós í hinum stærri og flóknari
verkum.
Ég tel að almenningur hér á landi sé almennt betur upplýstur
um lagnamál en mörg önnur fagsvið iðnaðar. Skýringin er sú
að þetta fagsvið hefur átt sér merka og ósérhlífna málsvara
sem með miklum dugnaði hafa haldið merki fagsins á lofti. Ég
veit að ég halla ekki á nokkurn mann þó ég nefni nafn Kristjáns Kristján Skarphéðinsson
Ottóssonar sérstaklega í þessu sambandi.
Ég er einn af fjölmörgum lesendum lagnafrétta sem reglulega birtast í Morgunblaðinu og
færa okkur tíðindi af því nýjasta sem er að gerast á lagnasviðinu. Lagnafréttir eru lipurlega
skrifaðar og auðskiljanlegar öllum og mættu aðrar verk- og iðngreinar taka sér til fyrirmyndar
þá upplýsingamiðlun sem þar fer fram.
Frá sjónarmiði iðnaðarráðuneytisins eru lagnamenn auðvitað fyrst og fremst tengdir
bygg-ingariðnaðinum en einnig orkumálum í víðtækri merkingu. Framlag þeirra til bættrar
orkunýtni kerfa og orkusparnaðar í víðara samhengi er lofsvert.
Í dag fögnum við því að lagna og loftræstikerfi í nýju húsi BYKO Garðabæ hlýtur viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk. Ég vil nota þetta tækifæri til að óska öllum hlutaðeigandi
til hamingju um leið og ég hvet Lagnafélag Íslands til að halda áfram því góða starfi sem
félagið stendur fyrir.
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Ávarp

Sigurður E. Ragnarsson forstjóri BYKO hf. ávarpar gesti
við hátíðlega athöfn í BYKO Garðabæ 27. nóvember 2008
við afhendingu „Lofsvert lagnaverk 2007“.
Fyrir hönd BYKO vil ég bjóða ykkur velkomin í verslun okkar hér
í Kauptúni á þessum merkisdegi þegar veitt er viðurkenning fyrir
lofsvert lagnaverk árið 2007.
Við hjá BYKO erum afar stolt af stærstu byggingavöruverslun
landsins undir einu þaki hér í Kauptúni enda fer hér fram kraftmikil starfssemi sem þjónar afar vel iðnaðarmönnum og einnig
einstaklingum í framkvæmdum hér á suðursvæðinu.
Það er okkur ásamt Smáragarði ehf., fasteignafélaginu sem á
húsið, mikill heiður að verða fyrir valinu hjá viðurkenningarnefnd
Sigurður E. Ragnarsson
Lagnafélags Íslands og hljóta viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk fyrir árið 2007, ásamt þeim góðu aðilum sem einnig hlutu viðurkenningu og unnu að
hönnun og uppbyggingu þessa glæsilega húss.
Ekki ætla ég að fara að rekja tæknilegu hlið þessarar byggingar enda ekki mín sterkasta
hlið, en ég vil samt þakka sérstaklega hönnuðum og framkvæmdaraðilum hússins fyrir þeirra
framlag til verksins og ekki síst aðalverktaka hússins, ÍSTAK - sem stóð sig afar vel á allan
hátt, reyndar til fyrirmyndar.
Ég má til með að misnota aðstöðu mína og minnast örlítið á þá erfiðu tíma sem við
íslenska þjóðin erum að fást við þessa vikur og mánuði. Ansi mikill er öldugangurinn og
íslenskt viðskiptalíf ásamt allri þjóðinni þarf að takast á við gríðarlega krefjandi verkefni, að
vinna okkur úr þeirri stöðu sem við erum í og byggja upp nýtt og betra íslenskt samfélag og
viðskiptaumhverfi.
Upp á síðkastið hefur borið á fjölmiðlaumfjöllun sem hefur snúið að innflutningsfyrirtækjum
á byggingamarkaði og dregin hefur verið upp mynd sem lýsir miklum vöruskorti og erfiðu
aðgengi að gjaldeyri til innflutnings á byggingavörum. Mig langar til að taka það sérstaklega
fram að þetta á ekki við okkur hjá BYKO því það hefur gengið ágætlega að flytja inn vörur
- skoðið bara verslanirnar okkar, þær eru fullar af vörum.
Mér finnst reyndar að það hafi tekist mjög vel til með erlendar greiðslur og gjaldeyrismál
hvað okkur varðar og hefur það komið okkur þægilega á óvart hvernig til hefur tekist gengið
að klára okkar mál. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að íslenska bankakerfið hrundi
nánast á einni nóttu og það er ekkert smá mál!! Að lokum bauð hann gestum að njóta
þeirra veitinga sem BYKO bauð upp ástaðnum.
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Ávarp

Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur form.
Viðurkenningarnefndar LAFÍ flutti ávarp við hátíðlega
athöfn í húsakynnum BYKO í Garðabæ, 27. nóvember
2008, við afhendingu „Lofsvert lagnaverk 2007”
Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenningu fyrir lofsverð lagnaverk
fyrir 17 árum síðan. Tilgangur viðurkenninganna er að efla gæðavitund
þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi, efla þróun í lagnamálum
með bættum vinnubrögðum, vali á lagnaleiðum og lagnaefnum.
Síðast en ekki síst er viðurkenningunum ætlað að vera hönnuðum og
iðnaðarmönnum hvatning til að afla sér aukinnar menntunar á sviði
lagnamála. Þá er áhersla lögð á að lýsing liggi fyrir á samvirkni tækja og
tækjalisti sé skráður. Einnig að skýrsla verktaka liggi fyrir um stillingu
tækja og almenna úttekt á þeim eins og lýst er í Handbók lagnakerfa nr
29.				
Viðurkenningarnefndin er skipuð fjórum mönnum. Þeir eru Valdimar K.
Jónsson, vélaverkfræðingur, formaður nefndarinnar, Ólafur Bjarnason,
blikksmíðameistari, Páll Bjarnason, pípulagningarmeistari og Kristján
Nielsen, rafvirki. Ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson, framkvæm- Valdimar K. Jónsson
dastjóri Lagnafélags Íslands.
Fyrir árið 2007 veitir félagið viðurkenningu fyrir heildarverk. Þá eru tveim heiðurmönnum veitt viðurkenningu fyrir ævistarf að lagnamálum.

Leiðin sem loftið þarf að ferðast í loftstokkum áður en það fer að þjóna þörfum fólksins getur verið flókin.

Nýtt verslunarhús BYKO Kauptúni 6 Garðabæ varð að þessu sinni fyrir valinu hjá viðurkenningarnefnd
Lagnafélags Íslands og hlýtur viðurkenningar fyrir lofsvert lagnaverk fyrir árið 2007.
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Tæknirými eru tvö í húsinu. Inntök hita-, neyslu og slökkvivatns koma inn í húsið í NV-horni, þar er
einnig stjórnbúnaður slökkviúðakerfis. Á efstu hæð austur hliðar er loftræstiklefi komið fyrir ásamt
stjórnbúnaði hita- og kælikerfa.

Allur frágangur á lögnum er huggulega frágenginn

Öll gerð og frágangur lagna- og loftræstikerfa í nýju verslunarhúsi BYKO er til mikillar fyrirmyndar.
Sérstaka athygli vekur fyrirkomulag tæknirýma þar sem séð er fyrir góðu aðgengi að tækjum og búnaði
í húsinu, handverk iðnaðarmanna er allt til fyrirmyndar
Lagnakerfi verslunarhússins eru allflókin. Loftræstikerfið er með umfangsmiklum svæðaskiptum
álagsstýringum og einnig má nefna að það nýtir varma frá kælikerfi hússins til upphitunar fersklofts.
Auk hefðbundinna húskerfa eru í byggingunni nokkur lagnakerfi er þjóna sérhæfðum rýmum hússins.
Snjóbræðslukerfið utanhúss er lokað hringrásarkerfi með umhverfisvænum frostlegi. Snjóbræðslukerfi
nýtir að mestu varma frá affalli, en þegar þörf er á er gert ráð fyrir viðbótaravarma beint frá hitaveitu til
að mæta aukinu álagi. Snjóbræðslusvæði eru u.þ.b 6000m².

Stjórntækin og samvinna þeirra getur verið flókin í uppsetningu
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Myndir úr hófinu hjá BYKO
27. nóvember 2008
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Myndir úr hófinu hjá BYKO
27. nóvember 2008
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Viðurkenningarhafar fyrir „Lofsvert
lagnaverk 2007“, í BYKO Kauptúni 6
Garðabæ.

Frá vinstri: Heiðar Jónsson tæknifræðingur Mannvit hf., Karl Sigfússon Smáragarði ehf., Andrés
Hinriksson pípulagningameistari Ah pípulagnir ehf., Birgir Teitsson arkitekt Arkís hf., Gunnar
Kristjánsson verkfræðingur VSI verkfræðistofa ehf., Hannes Guðmundsson verkfræðingur Verkís hf.,
Finnbogi Geirsson blikksmíðameistari Stjörnublikk ehf., Páll Guðjónsson rafvirkjameistari Afl rafverktakar ehf.

Um eitthundrað og þrjátíu manns voru
mættir í hófið, og ekki skorti veitingarnar
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Heiðursmennirnir Karl Ómar Jónsson og
Jónas Valdimarsson

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Heiðursmanna viðurkenning
Karl Ómar Jónsson verkfræðingur var sæmdur viðurkenningarskjali
Lagnafélags Íslands og silfurmerki félagsins, við hátíðlega athöfn
þann 27. nóvember 2008
Karl er fæddur 5. júlí 1927 á Akureyri. Karl varð stúdent frá Menntaskólanum
á Akureyri 1948, tók fyrrihlutapróf í verkfræði frá Háskóla Íslands 1952 og
próf í byggingarverkfræði frá DTH í Kaupmannahöfn 1955. Hann stundaði
einnig framhaldsnám fyrrihluta árs 1961 með styrk úr sjóði J.C. Möllers og
kynnti sér mælingar á varmatapi hitaveitulagna og framkvæmdir við dreifikerfi þeirra í Danmörku og Svíþjóð.
Karl starfaði sem verkfræðingur hjá Vegagerð Ríkisins 1955-58 og hjá Karl Ómar Jónsson
Hitaveitu Reykjavíkur 1958-61. Hann stofnaði ásamt öðrum verkfræðistofuna
Fjarhitun árið 1962 og var framkvæmdastjóri fyrirtækisins frá stofnun til ársins 1994. Hann stofnaði einnig, ásamt öðrum, Verkfræðistofu Norðulands hf árið1974 og Verkfræðistofu Suðurlands hf árið 1980
og var Karl Ómar lengi stjórnarformaður beggja fyrirtækjanna.
Undir stjórn Karls vann verkfræðistofan Fjarhitun við hönnunarverkefni fyrir ýmsa aðila, svo sem
Hitaveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja, og vann stofan meðal annars að hönnun dreifikerfa,
aðveituæða og dælustöðva. Einnig vann stofan að virkjunum jarðhitasvæða í samvinnu við aðrar
verkfræðistofur. Sem dæmi má að nefna hönnun aðveituæðar frá Nesjavöllum til Reykjavíkur og
byggingarvirki orkuversins þar. Einnig má nefna byggingarvirki gufuaflsvirkjunarinnar í Svartsengi og
aðveituæðar tengdar þeirri virkjun.
Verkfræðistofan Fjarhitun vann jafnframt að hönnun margra hitaveitna fyrir sveitarfélög á Íslandi og
má þar nefna Hitaveitu Húsavíkur, Hitaveitu Mývatns, Hitaveitu Hvammstanga til að nefna fá dæmi
um slíkar hitaveitur.
Karl hefur sinnt margvíslegum trúnaðarstörfum á ferli sínum. Hann sat í stjórn Verkfræðingafélags
Íslands 1962-64 og 1984-85, var varaformaður 1994-95 og formaður 1995-96. Hann var formaður
Byggingaverkfræðideildar VFÍ 1967-69, sat í stjórn Lífeyrissjóðs VFÍ 1970-1976, og 1979-90 og var
formaður lífeyrissjóðsins 1984-85. Hann sat einnig í stjórn Félags ráðgjafarverkfræðinga 1987-92.
Karl sat í stjórn Stangveiðifélags Reykjavíkur 1974-82 og var formaður þess félags 1979-82. Hann
sat í stjórn Landssambands stangaveiðifélaga 1974-84 og var formaður þess félags 1976-79. Karl
hefur einnig setið í ýmsum stjórnskipuðum nefndum sem fjallað hafa um orkumál, byggingarmál og
laxveiðimál.
Karl er giftur Ólöfu Stefánsdóttur hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjú börn.
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Heiðursmanna viðurkenning
Jónas Valdimarsson pípulagningameistari var sæmdur
Viðurkenningarskjali Lagnafélags Íslands og silfurmerki félagsins,
við hátíðlega athöfn þann 27. nóvember 2008
Jónas Valdimarsson fæddist 28. mars 1925 að Göngustöðum í
Svarfaðardal.
Að búfræðinámi loknu árið 1941 – 1942 við Bændaskólann á Hólum fluttist
hann til Reykjavíkur og vann þar við ýmis störf í byggingar-og járniðnaði uns
hann hóf nám í pípulögnum, hjá Steinþóri Ingvarssyni pípulagningameistara,
árið 1956.

Jónas Valdimarsson

Að loknu námi starfaði hann að iðn sinni og hlaut löggildingu til meistarastarfa í pípulögnum árið
1964.
Jónas sá um lagnir í fjölda íbúðarhúsa en á seinni árum vann hann einkum fyrir fyrirtæki og stofnanir.
Sá hann meðal annars um lagnir í nýbyggingu Seðlabanka Íslands, frystihús Ísbjarnarins á Norðurgarði
nú Grandi hf og Hús Iðnaðarins að Hallveigarstíg.
Einnig sinnti hann nýbyggingum og viðhaldi Landsbankans um árabil og viðhaldsvinnu í álverinu í
Straumsvík
Jónas var kvæntur Hrefnu Magnúsdóttur og eignuðust þau 3 börn.
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Ávarp

Karl Sigfússon verkefnastjóri hjá fasteignafélaginu
Smáragarði, ávarpar gesti við hátíðlega athöfn
27. nóvember 2008 vegna afhendingu
viðurkenninga fyrir „Lofsvert lagnaverk 2007“.
Smáragarður er eigandi þessarar fasteignar. Ég sinnti hlutverki
fulltrúa verkkaupa í hönnunar og byggingarferli hússin. Ég er því
mjög tengdur húsinu, var þátttakandi í að móta það og mynda.
Í því efnahagslega fárviðri sem er að ganga yfir okkur þessa
dagana er það einstakalega ljúft að vera þátttakandi í svo
jákvæðum atburði sem þessum, fá viðurkenningu, það hlýtur
alltaf að vera jákvætt. En eins og áður hefur komið fram er
efnahagskreppan að fara mjög illa með fasteigna- og byggingarmarkaðinn. Það er því miður þannig að við erum þessa
dagana vitni að gífurlegu markaðshruni með öllum þeim hörmulegu afleiðingum og sárssauka sem því fylgir fyrir fyrirtæki og Karl Sigfússon
einstaklinga, markaðshruni sem á engan sinn líka hér á landi. Á
næstu mánuðum munum við verða vitni að vaxandi atvinnuleysi, gjaldþrotum, eiginfjárbruna,
eignaupptökum sem og miklu umróti á eignarhaldi fasteigna og fyrirtækja. Þetta hljómar
ekki mjög jákvætt og endurspeglar klárlega ekki hugmyndir okkar hér inni af heilbrigðum
markaði þar sem ríkir jafnvægi í framboði og eftirspurn með traustu og stöðugu framboði af
atvinnu, þar sem fagfólk, eins og við, getum einbeitt okkur að okkar fagi og vinnu án þess
að hafa stöðugar áhyggjur gengi gjaldmiðla, skuldum bankanna, Icesave, hverjir eru í stjórn
Seðlabanka Íslands osvfrv. Við byggingafólkið stóðum lengi vel í þeirri trú, eins og jú flestir
aðrir, að þetta væri allt í góðum málum og við gætum því einbeitt okkur að heilum hug að því
að hanna og byggja hús fyrir alla þá gróskumiklu starfsemi sem var að byggjast á svo til öllum
sviðum samfélagsins. Nú, nokkuð skyndilega, blasir við okkur annað og framandi landslag.
Í ljósi aðstæðna hefur viðurkenning sem þessi, sérstaklega mikið gildi, þegar ástandið
virðist vera heldur svart og jafnvel ómögulegt.
Við í Smáragarði erum því afar stolt að taka við þessari viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk frá Lagnafélagi Íslands fyrir þetta hús okkar hér í Kauptúni 6. Þó ég vilji gjarnan eigna
mér og Smáragarði heiðurinn af þessu öllu saman, húsinu, hönnuninni og framkvæmdinni,
er mér klárlega ekki stætt á því. Þessi viðurkenning endurspeglar í mínum huga fyrirhyggju,
útsjónarsemi og dugnað allra þeirra hönnuða og verktaka sem að verkinu komu.
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Segja má að mitt hlutverk sem verkefnastjóri þessa verks fh. Smáragarðs hafi fyrst og
fremst falist í því að leiða saman alla þessa hæfu hönnuði og verktaka til verksins – það er
svo þeirra framlag sem skilar okkur þessari góðu niðurstöðu sem Lagnafélag Íslands hefur
séð tilefni til að viðurkenna fyrir lofsvert lagnaverk 2007. Með þessari viðurkenningu er ég
að fá staðfestingu á þeirri tilfinningu minni að það teymi hönnuða og verktaka sem vann
að þessi verki hafi verið framúrskarandi gott, samsett af einstaklega hæfum og fórnfúsum
einstaklingum frá vel skipulögðum og metnaðarfullum fyrirtækjum sem án efa eru flest, ef
ekki öll fremst í sinni röð.
Ég vil því sérstaklega þakka þeim einstaklingum sem að verkinu komu, bæði starfsmönnum
hönnuða og verktaka, en þeir eru grunnurinn að þessum viðurkenningum sem fyrirtækin hafa
hér fengið, því bak við fyrirtækin standa, eins og áður sagt, sérstaklega hæfir einstaklingar.
Að auki vil ég þakka Ístak, sem var aðalverktaki verksins, og þeirra helstu stjórnendum á
verkstað, Tedda og Jóni Inga, fyrir vel skipulagða og trausta verkstjórn.
Ég vil svo þakka ykkur öllum, sem hér eruð mætt, kærlega fyrir að vera með okkur í dag við
þessa afhendingu, þetta hefur verið ánægjulegt.
Við ætlum að lokum fara í stutta skoðunarferð um húsið til að skoða lagna- og loftræsikerfin undir leiðsögn Heiðars Jónssonar tæknifræðings frá Mannvit. En að öllum öðrum sem
að verkinu komu ólöstuðum, var Heiðar í aðalhlutverki í hönnun og faglegu eftirliti á lagnaloftræsikerfum hússin. Vil ég þakka honum sérstaklega fyrir sitt framlag.
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